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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE MARÇO DE 2018. ----------------------  

*A1*  Aos 14 dias do mês de março do ano de 2018, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião .  -------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Tratando-se da reunião pública mensal, começou por ser 

recebido o munícipe Júlio Rente que esteve presente no sentido 

de procurar saber se o executivo municipal já tinha definido o 

que iria fazer no espaço denominado ‘Quiosque da Avenida’ e 

para manifestar a sua opinião àcerca do possível 

encaminhamento a dar a este assunto. Segundo ele, as repetidas 

entradas e saídas de arrendatários naquele espaço criam uma má 

imagem e para que tal tenha vindo a acontecer muito t êm 

contribuído as deficientes condições de funcionamento que não 

ajudam a que aquele equipamento seja rentável.  ------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara informou 
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que tinha acabado de ligar ao anterior arrendatário, 

informando-o de que teria, urgentemente, de retirar o seu 

mobiliário, ainda ali depositado. Acrescentou que, 

previsivelmente, na próxima semana, estará aberto  um novo 

procedimento concursal de arrendamento, por um período de 

três anos, prevendo-se, nos documentos, uma cláusula de 

suspensão desse arrendamento, para dar lug ar à realização de 

obras naquele espaço, após parecer favorável da Direção 

Regional de Cultura do Centro e do autor do projeto, uma vez 

que já há um croqui destinado à ampliação da área do mesmo e 

à melhoria das condições de funcionamento.  ----------------------  

Voltando a intervir, o munícipe Júlio Rente sugeriu que fosse 

feito um contrato de arrendamento por um período mais 

dilatado, com rendas exíguas e obrigando o arrendatário a 

realizar as obras de investimento. Segundo ele, esta solução 

evitaria a repetida entrada e saída de arrendatários naquele 

espaço e permitiria rentabilizar o investimento feito.  ------------  

Após haver exposto a sua opinião acerca do assunto, o referido 

munícipe retirou-se e a reunião do executivo municipal  

prosseguiu.  ------------------------------------------------------------  

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 28 
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do passado mês de fevereiro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, d istribuída a todos os membros do 

executivo.  --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada,  por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

49, datado de 13 do corrente mês de março e que apresenta os 

seguintes valores:  -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 709.822,17€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 171.424,69€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis . ------------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de fevereiro.   

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do projeto, dos documentos inerentes ao pr ocedimento 
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concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à execução da empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso”.  --------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

trabalhos respeitante à empreitada “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”, na sequência da aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde.  -----------------------------------  

Ponto 6:  Apreciação da 3ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e da correspondente alteração às grandes 

opções do plano.  -------------------------------------------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação de proposta da 

Conferência Decisória, relativa à alteração simplificada da 

delimitação da REN, a enviar à CCDRC.  ---------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes à participação nas fé rias 

desportivas, promovidas pela Câmara Municipal, para o 

corrente ano de 2018.  -------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de uma parceria com a Bandarra –  Cooperativa 

Agrícola, CRL, destinada à dinamização do setor primári o, 

no concelho.  -----------------------------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    14 -0 3 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ou não do direito de preferência, na aquisição de um 

imóvel, sito no Largo Padre Francisco Ferreira, em 

Trancoso.  ---------------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para perguntar se as rendas do Quiosque da 

Avenida foram pagas.  ------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, 

efetivamente, as rendas foram todas pagas. ------------------------  

*A8*  Voltando a intervir, o mesmo vereador João Rodrigues solicitou 

ao senhor Presidente da Câmara que lhe fosse facultada toda a 

informação disponível acerca das transferências efetuadas para 

a Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves e 

referiu que, vindo de Viseu, constatou que, da Lactovil em 

direção ao centro de Trancoso, a estrada estava inundada de 

água, porque as valetas estavam cheias de ramos de árvores que 

impediam o seu escoamento. Acrescentou que os trabalhadores 

do Município deveriam, com urgência, proceder à limpeza 

daqueles ramos.  -------------------------------------------------------  

*A9*  Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara disse que 

havia urgência em tratar o assunto respeitante ao arrendamento 
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das Lojas do Mercado e que, para o efeito, iria promover uma 

reunião com os senhores vereadores, talvez quarta ou quinta 

feira da próxima semana, para se refletir sobre o regulamento 

que irá servir de suporte àquele arrendamento.  -------------------  

*A10*  Seguidamente, acerca das comemorações dos 30 anos da 

geminação de Castelo de Vide e Trancoso que irão ter lugar no 

próximo dia vinte e sete do corrente mês de março, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou o programa inerente às 

mesmas e, com a colaboração de todos os senhores vereadores, 

elencaram-se diversas pessoas que irão ser convidadas a estar 

presentes no evento.  --------------------------------------------------  

Acordou-se, ainda, que a comitiva sairá de Trancoso pelas oito 

horas do dia vinte e sete, de forma a que, pelas onze horas, 

ocorra a receção da mesma no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho de Castelo de Vide, embora este e outros assuntos 

possam vir a ser melhor definidos na próxima semana.  ----------  

*A11*  Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara informou 

que se estavam a desenvolver contactos, no sentido de se 

adquirir, com alguma urgência, uma nova viatura, destinada à 

Presidência da Câmara, com retoma do BMW do Município, 

uma vez que o Audi, não só pelos anos que já tem, mas também 

pelos quilómetros percorridos, começa a acusar deficiências e 

avarias.  -----------------------------------------------------------------  
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*A12*  Por último, acerca da ampliação do cemitério de Trancoso, o 

senhor Presidente da Câmara expôs um estudo prévio que está a 

ser desenvolvido pelos serviços técnicos do Município e 

informou que estão a ser colhidas opiniões diversificadas,  

nomeadamente da Comissão Fabriqueira e da Junta de 

Freguesia, relacionadas com este assunto.  -------------------------  

Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues perguntou se não 

seria preferível proceder-se à construção de um novo cemitério.   

*A13*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de março de 2018, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei  e no 

Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como as disposições sobre a matéria , previstas 

na Lei n.º  114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o despacho do 

senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro d e 2017, 

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de  1.323.622,96€ .  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 115 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de março, de Etelvina Maria Pereira Pi nto 

Lourenço, residente em Vale do Seixo, na qualidade de cabeça 

de casal da herança de José Augusto Pinto Solas, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 

do Terreiro, em Moreira de Rei, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 1109 da Freguesia de Moreira de Rei , uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de  licença de utilização.  --------  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 123 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de março, de Ana Monteiro Pedrosa dos Santos, 

residente em Almada, na qualidade de cabeça de casal  da 

herança de Abílio dos Santos, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na rua do Adro , em Vilares, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 692 da União das 

Freguesias de Vilares e Carnicães , uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  
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*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 125 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de março, de João Santos Pacheco, residente 

em Vila Novinha, na qualidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização para uma edificação, tipo 

‘outros’, sita no lugar de Baganheira , em Vila Novinha, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 601 da Freguesia de Rio 

de Mel, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 126 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de março, de João Santos  Pacheco, residente em 

Vila Novinha, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uma habitação, sita no lugar de 

Baganheira, em Vila Novinha, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 603 da Freguesia de Rio de Mel, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização.  --------  
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*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 130 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de março, de Olímpia da Conceição Vilar,  

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de util ização para 

uma habitação, sita no lugar de Fundo do Povo , em Vila Franca 

das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 486 da 

União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital , uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A19*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de fevereiro: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente,  

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de fevereiro, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34 .º  do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

na íntegra:  -------------------------------------------------------------  

“Licenças: ----------------------------------------------------------  
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Alterações de uma habitação, em nome d e Mário Rui 

Arrifano Salvador, sita em São Domingos, Lote 6 , em 

Trancoso.  ------------------------------------------------------  

Alteração de uma habitação, n .º 4, em nome de Tânia Sofia 

Almeida Pinto, sita no lugar de Corga, em Palhais.  -----  

Construção de uma habitação, n .º 5, em nome de Luís 

Carlos Rosa Pinto, sita no lugar de Tapada da Laje, em 

Soito Maior.  ---------------------------------------------------  

Legalização de uma habitação, em nome de João Batista 

Chaves, sita no lugar de Tapadinha, em Torre do 

Terrenho.  ------------------------------------------------------  

Reconstrução de imóvel destinado a arrumos, em nome de 

Joaquim António Pinto Pires, sito na Rua de Baixo, em 

Corças.  ---------------------------------------------------------  

Informações Prévias:  ----------------------------------------------  

Construção de um armazém de apoio à atividade agrícola, 

em nome de Virgílio Pinto, sito no lugar de Gaieira, em 

Sebadelhe da Serra.  ------------------------------------------  

Construção de uma moradia, em nome de Verónica Simão 

Rebelo, sita na Tapada da Eira, em Trancoso.  ------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 
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Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34. º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto,  

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto.  ---------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do 

projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri, destinados à execução da empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso”:  Seguidamente, foi presente informação da secção 

de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, no âmbito da candidatura ao Portugal 2020 - 

CENTRO-07-2316-FEDER-000151 e de acordo com o projeto 

de execução, a empreita acima referida  importa na quantia de 

238.851,75€ , a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor (6%), 

anexando o programa de procedimento e o caderno de encargos.   

Tratando-se de um projeto englobado na estratégia de 

desenvolvimento do concelho, incluído no Plano de Ação de 

Regeneração Urbana de Trancoso,  e atendendo a que está 

previsto em orçamento e plano de atividades para o corrente 

ano, a Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, o 

caderno de encargos, o programa de procedimentos e a minuta 

do anúncio, bem como lançar concurso público de empreitad a, 

destinado à realização da obra suprarreferida.  ------------------  
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Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge que preside, eng. º João Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado.  ---------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao plano de trabalhos 

respeitante à empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha”, na sequência da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde:  De seguida, foi presente informação da 

secção de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

a dar conta que, tendo o adjudicatário apresentado o Plano de 

Trabalhos ajustado à data de aprovação  do Plano de Segurança 

e Saúde da empreitada, não têm os serviços nada a opor à sua 

aprovação. -------------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos 

respeitante à empreitada suprarreferida.  -------------------------  

*A22*  Apreciação da 3ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e da correspondente alteração às grandes opções do 

plano:  ------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 3.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 
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para o total de diminuições, no montante de 88.000€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano,  -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu P residente.  ---------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta da Conferência 

Decisória, relativa à alteração simplificada da delimitação 

da REN, a enviar à CCDRC:  Seguidamente, foi presente  um 

ofício que deu entrada na Secção de Obras Particulares , em 2 

do corrente mês de março, sob o número 117, enviado pela 

Direção Geral de Energia e Geologia  e acompanhado da ata da 

Conferência Decisória, com uma deliberação favorável 

condicionada, relativa a uma alteração simplificada da 

delimitação da REN, visando a regularização de um 

estabelecimento industrial de lavagem de areias / saibro, em 

nome de Torres & Condesso, Limitada, nos termos do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, sito em Freixial,  União das 

Freguesia de Vale do Seixo e Vila Garcia. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada pela Conferência Decisória, nos seus exatos 

termos, devendo cumprir-se os formalismos legais 

subsequentes.  ---------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 
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de preços inerentes à participação nas férias desportivas, 

promovidas pela Câmara Municipal, para o corrente ano de 

2018:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta que se reproduz na íntegra:  ---------------------  

-----------------------------PROPOSTA  ------------------------------  

‘O Município de Trancoso, reconhecendo as dificuldades de 

muitos pais em encontrar um local seguro , onde possam deixar 

os filhos, durante os períodos de férias, pretende, à semelhança 

de anos anteriores, promover um conjunto de atividades 

culturais, lúdicas e desportivas, nas próximas férias de Pá scoa, 

Verão e Natal.  ---------------------------------------------------------  

A participação neste conjunto alargado de atividades irá 

proporcionar, às crianças e jovens, momentos  verdadeiramente 

lúdicos e de lazer, com novas experiências, certamente 

enriquecedoras.  -------------------------------------------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à  participação nas mencionadas 

férias.  ------------------------------------------------------------------  

Para tal, proponho os seguintes valores:  --------------------------  

Para o período de férias de Páscoa, para alunos do 1 .º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------  

-10€ para uma semana;  --------------------------------------  

-15€ para duas semanas.  -------------------------------------  
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Para o período de férias de Verão, para alunos do 1 .º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------  

-10€ por semana (a participação do segundo filho e 

demais terá um desconto de 20%);  -----------------------  

- A aquisição da totalidade das semanas, no ato de 

inscrição, beneficiará de 1 semana grátis. --------------  

Para o período de férias de Natal, para alunos do 1 .º e 2.º  

ciclos: ------------------------------------------------------------  

-10€ para uma semana;  --------------------------------------  

-15€ para duas semanas. ’------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de uma parceria com a Bandarra – Cooperativa 

Agrícola, CRL, destinada à dinamização do setor primário, 

no concelho:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta que se repr oduz na íntegra:  -----  

-----------------------------PROPOSTA  ------------------------------  

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) O concelho de Trancoso é , ainda hoje, um concelho com uma 

forte presença do setor primário, sendo por isso,  

reconhecidamente, responsável por um significativo impacto 

económico em termos locais;  -------------------------------------  
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b) Os produtos da terra representam, assim, um importante 

conjunto de matérias comerciáveis de elevada qualidade, 

como é o caso das castanhas, da vinha, do azeite, entre 

outros, que continuam a ser produtos endógenos que 

merecem uma eficaz promoção e cujo cultivo exige 

acompanhamento técnico e cientifico, por forma a ser 

potenciada a sua mais-valia económica; ------------------------  

c) O Município de Trancoso, reconhecendo igualmente a 

importância da atividade agropecuária como atividade 

impulsionadora de desenvolvimento do concelho, entende ser 

urgente a implementação de um conjunto de iniciativas e 

medidas que se traduzam na alavancagem e melhoria das 

atividades ligadas a esta área da economia, transformando -

as em atividades geradoras de emprego e de riqueza;  ---------  

d) Face ao elevado número de explorações agropecuárias 

existentes no concelho, revela-se, assim, necessário 

concretizar o efetivo apoio aos respetivos criadores,  

informando-os e disponibilizando-lhes formação adequada, 

ajudando-os, assim, a criar as novas dinâmicas que os 

mercados exigem e impõem;  --------------------------------------  

e) A atividade agropecuária é igualmente uma atividade 

geradora de sinergias que podem dar origem a novas 

atividades socioeconómicas, contribuindo para a fixação de 
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população, sobretudo os jovens;  ---------------------------------  

f) A Bandarra Cooperativa Agrícola, CRL, situada na sede do 

concelho, fundada em abril de 1981, tem, desde sempre, 

auxiliado e apoiado os agricultores do concelho e da região,  

quer pelo fornecimento de fatores de produção, quer pela 

compra dos produtos provenientes das explorações dos 

produtores;  ---------------------------------------------------------  

g) Na mesma Cooperativa , foram criados os serviços técnicos 

de apoio aos agricultores, prestando serviços de informação, 

aconselhamento, bem como procedendo à elaboração das 

candidaturas aos subsídios e projetos;  --------------------------  

h) Aquela Cooperativa possui já uma significativa experiência 

na relação com os agricultores do concelho, conhecendo as 

suas realidades e dificuldades, bem como as  condições e 

características das suas explorações;  ---------------------------  

i) A Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso , CRL tem, 

igualmente, uma grande experiência na gestão dos mercados 

e feiras de gado, reconhecendo, tal como o Município, a  

importância que a dinamização e a promoção destas 

iniciativas têm junto dos respetivos  produtores, como fatores 

geradores de riqueza e consequente melhoria das suas  

condições de vida.  -------------------------------------------------  

Assim, tendo por base os considerandos acima referidos, 
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proponho que a Câmara Municipal aprove a constituição de 

uma parceria a estabelecer com a Bandarra Cooperativa 

Agrícola de Trancoso, CRL, com vista à implementação, ao 

longo do ano de 2018, de um conjunto de iniciativas e 

atividades, a realizar de forma articulada e partilhada entre o 

Município e aquela Cooperativa, que se traduzam na 

revitalização e potencialização do sector primário do concelho, 

de onde se destacam as inúmeras explorações agropecuárias 

existentes, realizando, para o efeito, um ambicioso plano de 

ações de informação e formação junto dos agricultores e 

criadores de gado, definindo e executando adequadas e audazes 

campanhas de promoção dos produtos locais, implementando 

novos modelos e novas práticas, apostando , igualmente,  

através de novas dinâmicas e novas estratégias, num reforço 

dos mercados e feiras de gado em Trancoso.  ----------------------  

Mais, proponho, nos termos do n .º 1 do artigo 33.º,  alínea ff) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 

atribua, à Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso,  CRL, 

um apoio financeiro, no montante de 24.000,00€ , destinado a 

comparticipar a concretização das atividades e iniciativas 

acima referidas, com vista a dinamizar um importante setor 

económico no concelho.  ----------------------------------------------  

Proponho, ainda, que enumeração e identificação das 



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    14 -0 3 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

diferentes atividades e iniciativas, a desenvolver em 2018, no 

âmbito da citada parceria, bem como a respetiva 

calendarização, sejam necessariamente feitas em sede de 

Protocolo, a estabelecer entre as duas entidades. ’  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, relativa á constituição de uma parceria com a 

Bandarra –  Cooperativa Agrícola, CRL.  --------------------------  

*A26* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito no 

Largo Padre Francisco Ferreira, em Trancoso:  Em seguida, 

foi presente o requerimento número 129 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente 

mês de março, de Maria Lucinda Marques Alexandre Duarte 

Fonseca, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar que a Câmara Municipal informe se deseja ou não 

exercer o direito de preferência, relativo à venda da fração 

autónoma A do prédio urbano, constituído em regime de 

propriedade horizontal, sito no Largo Padre Francisco Ferreira, 

em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

2860 da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo 

valor de 70.000 euros.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não exercer o 

direito de preferência, na aquisição do referido imóvel. --------  
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Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues.  -------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio:  ----  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 604 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de março, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro,  destinado a suportar as 

despesas inerentes às atividades extracurriculares dos alunos do 

referido Agrupamento. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 8.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 537 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de março, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Reboleiro, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado a realizar obras de reparação na Igreja Paroquial . ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1058 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 de maio de 

2017, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sebadelhe 

da Serra, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 7.500€, destinado a restaurar a Casa Paroquial .  ----  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 182 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do passado mês 

de janeiro, do Núcleo de Karaté Shukokai das Beiras, a solicitar 

a atribuição de um apoio financeiro, destinado à concretização 

do seu plano de atividades para o corrente ano . -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.250€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 165 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do passado mês 

de janeiro, da Associação Karaté Shotokan de Trancoso , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para o corrente ano . --  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 196 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do passado mês 

de janeiro, da Associação Sócio-Cultural da Castanheira , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a suportar as despesas inerentes à organização do evento 

‘Passeio de Motocross e Jipes pelos Trilhos da Castanheira’ .  ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 500€, mediante a celebração de protocolo.  ----  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 519 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do corrente mês 

de março, do Clube ‘Roda Miness’, com sede em Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para o corrente ano . --  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 615 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 

mês de março, da Liga dos Amigos da Caça e Pesca da Cabeça 

do Lagar, com sede em Terrenho, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, destinado a ajudar a suportar as despesas 

relacionadas com a organização de um concurso de pesca 

desportiva, na Barragem da Teja . -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de janeiro , com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  
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*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação.  -----------------------------------------------------  

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 15h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


